
Styrelseprotokoll PLUM

Datum: 20/5-21

Mötesform: Styrelsemöte

Plats: Zoom

Sekreterare: Ida Karlsson

Närvarande:

Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för
information, (D) för diskussion och (B) för beslut.

1 § Mötet öppnas

●  15:19

2 § Val av justerare

● Alicia Bergström

4 § Ordförande:

● Utvecklingsdagarna feedback (D)

- En runda där alla får säga vad man tog med sig från utvecklingsdagarna,

vad som fick oss att söka till PLUM samt vad som motiverar oss.

● PLUM dagen : presentation 30/5 (I)

- Charlotte kommer skicka ut mer information om vad som ska finns med på

presentationen.

- Alla skall maila presentationen till Charlotte senaste 30/5

● Informationsmöte 7/5- rektorns beslut HT21 (I/D)



- Alla ska se till att läsa vad som gäller kring rektorns beslut kring HT 21,

främst för att vara förbereda på vad som gäller inför inspark.

- Viktigaste bestämmelsen som är mest relevant för oss just nu, är att vi inte

får engagera plumevent på universitetsväggar. Detta påverkar bla. plugga

med plum och plumdagen.

- Förslag: Att kunna vara på Rouge. Alicia och Charlotte ser över detta alt.

● Goodiebags - SHF (B)

- Elin ansvarar för att beställa svarta bags (75st) tills i början av nästa vecka.

- Paula ansvarar för tryckeri. Fått kontaktperson från Jenny, kontaktar

Charlotte när hon fått svar.

- Inte fått svar från SHF ang sponsringen på 2000kr, men eftersom det står i

vårt avtal att de ska sponsra detta så antar vi att detta kommer godkännas.

● Fotografering, jackorna kl.16.00 27/5? (D)

- Sommarhälsning till våra sponsorer, samt för hemsidan, facebook och

instagram.

- Bokar in datumet och ses utanför styrelserummet.

- Paula har jackorna hos sig.

● Uppdatera hemsidan

- Paula ser till att uppdatera hemsidan.

- Rättstava Lukas namn, ändra internrevisor och lägga in oss i styrelsen 2021

samt flytta gamla styrelsen till “styrelsen genom tiderna”.

5 § Vice ordförande:

● Lokal/mat bokat till Plugga med PLUM. (I)
- Behöver hitta ny lokal eftersom vi inte längre kan vara på univeristet.

6 § Ekonomiansvarig:

● Plum.nu (I)
- Fått hjälp med att fixa till hemsidan och ändrat inloggningsuppgifter.
- Elin skickar supportavtal i gruppen och ser över uppsägningstid

● Budget (I)
- Genomgång av budget

7 § Sport- & hälsoansvarig:

● Återkoppling Karoline Pettersson (I)
- Bra feedback
- Karoline har mottagit blommorna som vi skickat.



● Akavia priser till Bingon (I)
- Inte fått svar akvaia.
- Charlotte tar kontakt med Douglas från akavia och frågar om priserna.

8 § Utbildning- & näringslivsansvarig:

● Tema för HR-dagen (D)
- Påbörjat planerandet.
- Förslag på tema/föreläsare:
- Hr-arbete offentligt vs privat som tema
- Andrea från utvecklingsdagarna som föreläsare

9 § Eventansvarig:

● Kårhus(I)
- Uppdaterat så att avtalet sträcker sig för ett år.
- Charlotte och Alicia ska signera avtalet nästa vecka
- Eventutskottet kan ta på sig att hålla vår del av avtalet med rouge.

● Reunion bokat 13/11(I)
- REX är bokat

● Beställa sångböcker (I)
- Håller på och tittar över beställning av sångböckerna, borde vara klart innan

sommaren.

10 § BetSek-representant:

● Årsmöte (I)
- BetSek har haft sitt årsmöte
- Fick in en person för varje post.
- Två i valberedning från personalvetarprogrammet
- Suppleant för Hedvig röstades in: Ida Karlsson

11 § PR- & marknadsföringsansvarig:

● Publicering (I)
- Försöka marknadsföra styrelsen mer på sociala medier.
- Behöver inte vara så formellt, ex bilder när vi gör saker. ex. “nu har

goodiebagsen kommit.”
- Om det är någon som har något de vill lägga ut, bara att hojta till.

● utskott (D)
- Linnea Lundström väljs in som utskott.

● marknadsföring (D)
- Fundera kring hur vi ska synas och sälja in plum under insparken.

12 § Övrigt:



● Fotografering med jackorna(D) / Vice Ordförande
- Fastställt

● Kick off tisdag 8/6 (D)
- Preml. bokar

● sista styrelsemötet 8/6
- Styrelsemöte under samma dag.

13  § Nästa möte

●

14 § Sammanfattning

●

15 § Mötet avslutas

● 16:54

Justerad av:
Alicia Bergström, 31/5 -21 kl 16:04


